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Obecné zastupiteľstvo v Jablonci v zmysle s ustanoveniami § 4 ods. 3 písm. c) , § 6 a § 11
ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov a v súlade s ustanoveniami § 4 a súvisiacich ustanovení § 98 zákona č. 582/2004
Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších zmien a doplnkov
sa uznieslo na vydaní tohto
Všeobecne záväzného nariadenia Obce Jablonec
č. 4/2015

Článok I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje podmienky ukladania
miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len
„miestne dane a poplatok“) na území obce Jablonec.
2) Obec Jablonec ukladá na svojom území tieto miestne dane:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za predajné automaty a
e) daň za nevýherné hracie prístroje.
3) Obec Jablonec ukladá na svojom území miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady. Zdaňovacím obdobím poplatku je kalendárny rok.
4) Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v §1 ods. 2 písm. a), b), d) a e)
a poplatku uvedeného v §1 ods. 3 tohto nariadenia je kalendárny rok, ak § 13 tohto
nariadenia neustanovuje inak.

Článok II.
MIESTNE DANE
§2
Daň z nehnuteľností
Daň z nehnuteľností zahŕňa
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“).
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§3
Daň z pozemkov
1) Daňovníkom dane z pozemkov sú osoby uvedené v ust. § 5 zákona č. 582/2004 Z. z. o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(ďalej len „zákon o miestnych daniach“).
Ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z pozemkov je
každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci
spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane z pozemkov zastupuje jeden z nich a ostatní
spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani.
Ak je pozemok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane z pozemkov
sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne.
2) Predmetom dane z pozemkov, podľa ust. § 6 ods. 1 zákona o miestnych daniach, sú
pozemky na území obce v tomto členení:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty,
b) záhrady,
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy,
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy,
e) stavebné pozemky.
Predmetom dane z pozemkov nie sú pozemky uvedené v ust. § 6 ods. 2 zákona o miestnych
daniach.
3) Základom dane z pozemkov je hodnota pozemku bez porastov, ktorá sa vypočíta
spôsobom vyplývajúcim z ust. § 7 zákona o miestnych daniach , t.j. vynásobením výmery
pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1m2.
4) Základom dane z pozemkov podľa §1 ods. 2 tohto nariadenia, na ktorých sa nachádza
transformačná stanica alebo predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb
(ďalej len "predajný stánok"), je hodnota pozemku určená vynásobením skutočnej výmery
transformačnej stanice alebo predajného stánku v m2 a hodnoty pozemku za 1 m2 pre stavebné
pozemky.
5) Hodnota pozemkov na území obce v členení podľa ust. § 6 ods. 1 zákona o miestnych
daniach je nasledovná:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady:
Katastrálne územie
Hodnota pozemkov v eur/m2
Jablonec
0,7687
a trvalé trávnaté porasty:
Katastrálne územie
Jablonec

Hodnota pozemkov v eur/m2
0,2240
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b) záhrady
Katastrálne územie
Jablonec

Hodnota pozemkov v eur/m2
1,32

c) zastavané plochy a nádvorie, ostatné plochy
Katastrálne územie Hodnota pozemkov v eur/m2
1,32
Jablonec

d) stavebné pozemky
Katastrálne územie
Jablonec

Hodnota pozemkov v eur/m2
13,27

6) Správca dane určuje v súlade s ust. § 8 ods. 2 zákona o miestnych daniach ročnú sadzbu
dane z pozemkov v obci takto:
Druh pozemku
orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávne porasty

Ročná sadzba dane z
pozemkov
0,40 %

záhrady

0,90 %

zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy

0,90 %

stavebné pozemky

1,20 %

7) Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane z pozemkov.

§4
Daň zo stavieb
1) Daňovníkom dane zo stavieb sú osoby uvedené v ust. § 9 zákona o miestnych daniach.
Ak je stavba v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane zo stavieb je
každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci
spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane zo stavieb zastupuje jeden z nich a ostatní
spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani.
Ak je stavba v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane zo stavieb sú
obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne.
2) Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce, ktoré majú jedno alebo viac
nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží spojené so zemou pevným základom alebo
ukotvené pilótami v členení podľa ust. § 10 ods. 1 zákona o miestnych daniach.
Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala užívať.
Na zaradenie stavby podľa odseku ust. § 10 ods. 1 zákona o miestnych daniach je rozhodujúci
účel jej využitia k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce v tomto členení:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby
využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na
vlastnú administratívu,
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c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
d) samostatne stojace garáže,
e) stavby hromadných garáží,
f) stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou,
g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
i) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h).
3) Predmetom dane zo stavieb nie sú stavby:
a) s bytmi alebo nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov,
b) priehrad, vodovodov, kanalizácií, zariadení na ochranu pred povodňami a rozvodov
tepelnej energie.
4) Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa
rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do
zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby.
Základom dane pri stavbe hromadných garáží umiestnenej pod zemou je výmera zastavanej
plochy v m2, pričom zastavanou plochou sa rozumie pôdorys na úrovni najrozsiahlejšej
podzemnej časti stavby.
5) Správca dane určuje v súlade s ust. § 12 ods. 2 zákona o miestnych daniach ročnú sadzbu
dane zo stavieb v obci nasledovne:
Druh stavby
a)

b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)

stavby na bývanie a drobné stavby , ktoré majú doplnkovú
funkciu pre hlavnú stavbu
stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre
vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej
pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu
chaty a stavby na individuálnu rekreáciu
samostatne stojace garáže
stavby hromadných garáží
priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej
produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť,
skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a
so zárobkovou činnosťou
ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až g).

Ročná sadzba dane zo
stavieb
0,15 eur/ m2
0,30 eur/ m2
0,40 eur/ m2
0,30 eur/ m2
0,332 eur/ m2
0,50 eur/ m2
1,00 eur/ m2
0,35 eur/ m2

6) V súlade s ust. § 12 ods. 3 zákona o miestnych daniach určuje správca dane pri
viacpodlažných stavbách príplatok za podlažie vo výške 0,04 eura za každé ďalšie podlažie
okrem prvého nadzemného podlažia.
7) Daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane zo stavieb podľa
ust. § 12a zákona o miestnych daniach.
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§5
Daň z bytov
1) Daňovníkom dane z bytov sú osoby uvedené v ust. § 13 zákona o miestnych daniach.
Ak sú byty alebo nebytové priestory v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom
dane z bytov je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa
všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane z bytov zastupuje jeden z nich a ostatní
spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani.
Ak je byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve
manželov, daňovníkom dane z bytov sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a
nerozdielne.
2) Predmetom dane z bytov sú byty a nebytové priestory v bytovom dome na území obce, v
ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo
právnické osoby.
Byt alebo časť bytu v bytovom dome, ktorý sa k 1. januáru zdaňovacieho obdobia využíva na
iný účel ako bývanie, sa na účely tohto zákona považuje na nebytový priestor (ust. § 14
zákona o miestnych daniach).
3) Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v
m2 .
4) V súlade s ust. §16 ods. 2 zákona o miestnych daniach určuje správca dane ročnú sadzbu
dane z bytov v obci vo výške 0,15 eura za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu
a nebytového priestoru.
5) Daň z bytov sa vypočíta ako súčin základu dane podľa ust. § 15 zákona o miestnych
daniach a ročnej sadzby dane z bytov podľa ust. § 16 zákona o miestnych daniach.

§6
Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností
1) V súlade s ust. § 17 ods. 2 zákona o miestnych daniach Obec Jablonec ustanovuje, že
poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov nasledovne:
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky,
b) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami a
c) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk.
2) V súlade s ust. §17 ods. 3 zákona o miestnych daniach správca dane ustanovuje, že
poskytuje oslobodenie od dane zo stavieb a oslobodenie od dane z bytov nasledovne:
a) stavby alebo byty slúžiace školám a školským zariadeniam,
b) stavby a ich časti slúžiace výhradne na vykonávanie náboženských obradov a
c) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie
vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo okrem stavieb na
skladovanie inej ako vlastnej pôdohospodárskej produkcie a stavieb na administratívu.
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3) V súlade s ust. § 17 ods. 3 zákona o miestnych daniach správca dane ustanovuje, že
poskytuje zníženie dane zo stavieb nasledovne:
a) o 50 % z daňovej povinnosti na garáže a nebytové priestory v bytových domoch
slúžiace ako garáž vo vlastníctve fyzických osôb, držiteľov preukazu fyzickej osoby s
ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané
na ich dopravu.
4) Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom
období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom
nehnuteľností, ktorá je predmetom dane a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v
ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti.
5) Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu
zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada, ak zákon o miestnych daniach neustanovuje inak.
V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká
prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom
nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom.
Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca,
v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti.
Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká
prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti
na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.
6) Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná u fyzických osôb naraz do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
7) Ak vyrubená ročná daň z nehnuteľnosti nepresiahne sumu 300,00 eur je u právnických
osôb a fyzických osôb podnikateľov splatná naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia.
Ak je vyrubená ročná daň z nehnuteľnosti vyššia ako 300,00 eur, je splatná u právnických
osôb a fyzických osôb podnikateľov v dvoch rovnakých splátkach, a to:
1. splátka do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a
2. splátka do 31. augusta bežného zdaňovacieho obdobia.
8) Daňovník je povinný označiť platbu variabilným symbolom určeným správcom dane
v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň.
9) Spôsoby platenia dane:
a) bankovým prevodom na účet obce,
číslo účtu 6601003001/5600, vedený v PRIMA BANKE Slovensko, a.s., pobočka
Pezinok
IBAN : SK57 5600 0000 0066 0100 3001,
b) poštovou poukážkou a
c) v hotovosti v pokladni obecného úradu, pokiaľ je suma platby nižšia ako 300,00 eur.
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§7
Daň za psa
1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo
právnickou osobou.
2) Predmetom dane za psa nie je:
a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
b) pes umiestnený v útulku zvierat a
c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu fyzickej
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s
ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je:
a) vlastníkom psa alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
4) Základom dane je počet psov.
5) V súlade s ust. § 25 zákona o miestnych daniach určuje správca dane sadzbu dane
14,00 eur za jedného psa a kalendárny rok.
6) V súlade s ust. § 29 ods. zákona o miestnych daniach správca dane ustanovuje zníženie
dane za psa nasledovne:
a) o 50 % z daňovej povinnosti za psa chovaného v rodinnom dome.
Nárok na zníženie dane je daňovník povinný si uplatniť pri vzniku daňovej povinnosti.
Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
7) V súlade s ustanovením § 29 zákona o miestnych daniach správca dane ustanovuje
zvýšenie dane za psa nasledovne:
a) o 50% z daňovej povinnosti za psa chovaného v bytových domoch, ktoré sú vo
vlastníctve obce Jablonec
8) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v
ktorom sa pes stal predmetom dane podľa ust. § 22 ods. 1 zákona o miestnych daniach a
zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.

§8
Daň za užívanie verejného priestranstva
1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva.
2) Verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce, a to:
a) miestne komunikácie v celej svojej dĺžke a v šírke spoločne so zelenými pásmi,
b) chodníky, a iné plochy upravené pre peších chodcov,
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c) námestie pred Obecným úradom,
d) trhové miesto nachádzajúce sa na námestí pred Obecným úradom,
e) areály obecných športovísk.
3) Verejným priestranstvom na účely tohto zákona nie sú pozemky, ktoré obec prenajala
podľa osobitného zákona. (Občiansky zákonník, Obchodný zákonník)
4) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa na účely tohto nariadenia rozumie :
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, alebo predaj tovaru,
b) umiestnenie stavebného zariadenia,
c) umiestnenie predajného zariadenia,
d) zariadenia cirkusu, lunaparku alebo iných atrakcií,
e) umiestnenie skládky a
f) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska.
5) Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v
súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.
6) Daňovníkom dane za užívanie verejného priestranstva je fyzická osoba alebo právnická
osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
7) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2.
8) Sadzba dane je za každý aj začatý m2 osobitného užívania verejného priestranstva a každý
aj začatý deň.
a)
b)

c)

Užívanie verejného priestranstva
za umiestnenie skládky stavebného materiálu, skládky tuhého paliva,
odpadu a iných materiálov
zariadenie cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, zariadenie na
poskytovanie služieb
predaj ošatenia, obuvi, drogérie,
bytového textilu a doplnkov,
nábytku a pod.
sadzba dane za 1 predajné miesto
predaj vlastnej produkcie
na trhovom mieste v obci je:
ovocia, zeleniny, syry, drobné
opravy vykonávané SZČO ako
oprava dáždnikov, brúsenie
nožov a pod.

Sadzba dane
0,20 eur/m2
0,50 eur/m2
5,00 eur
za predajný stôl/deň
5,00 eur
za predajný stôl,
prívesný vozík
za osobný
automobil/deň

9) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a
zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.
10) Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva
správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
Daňovník je povinný ohlásiť správcovi dane všetky skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na
výšku stanovenej dane, a to v deň podania oznámenia.
Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní
odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni,
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za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v
uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.
Daňovník je povinný uviesť verejné priestranstvo do pôvodného stavu v deň skončenia
užívania verejného priestranstva.
11) Obec vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je
splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
12) Od dane za užívanie verejného priestranstva, v súlade s ust. § 36 zákona o miestnych
daniach, je oslobodené:
a) užívanie verejného priestranstva neziskovými organizáciami, cirkvami a náboženskými
spoločnosťami na dobročinné účely,
b) predaj vlastnej produkcie ovocia, zeleniny, kvetov a ľudovo umeleckých predmetov
pre fyzické osoby s trvalým pobytom na území obce Jablonec.
13) Daň za užívanie verejného priestranstva je možné zaplatiť:
a) bankovým prevodom na účet obce,
číslo účtu: 6601003001/5600, vedený v PRIMA BANKE Slovensko, a.s., pobočka
Pezinok
IBAN : SK57 5600 0000 0066 0100 3001,
b) v hotovosti v pokladni obecného úradu.

§9
Daň za predajné automaty
1) Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za
odplatu (ďalej len „predajné automaty“) a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.
Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky
verejnej dopravy.
2) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty
prevádzkuje.
3) Základom dane je počet predajných automatov.
4) Správca dane určuje, v súlade s ust. § 47 a § 51 zákona o miestnych daniach, sadzbu dane:
vo výške 100,00 eur za jeden predajný automat a kalendárny rok.
5) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predajný
automat začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho
prevádzkovanie. Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane k
tomu istému predmetu dane, vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane.
6) Na účely výberu dane je prevádzkovateľ povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu
ohľadne každého predajného automatu osobitne:
a) výrobné číslo, druh, typ, názov predajného automatu,
b) deň začatia a deň ukončenia prevádzkovania predajného automatu,
c) obsah skladby ponúkaného tovaru a
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d) miesto umiestnenia predajného automatu.
7) Evidenciu je daňovník povinný na výzvu predložiť ku kontrole správcovi dane v
stanovenej lehote.

§ 10
Daň za nevýherné hracie prístroje
1) Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú
alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú
prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „nevýherné hracie prístroje“).
2) Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.
3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje
prevádzkuje.
4) Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
5) Správca dane určuje, v súlade s ust. § 55 a § 59 zákona o miestnych daniach, sadzbu dane
nasledovne: jeden nevýherný hrací prístroj/kalendárny rok :
a) elektronické prístroje na počítačové hry, elektronické prístroje, automaty a iné
zariadenia na zábavné hry 100,00 eur a
b) mechanické prístroje 100,00 eur.
6) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa nevýherný
hrací prístroj začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo
jeho prevádzkovanie. Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane
k tomu istému predmetu dane, vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane.
7) Od dane sú, v súlade s ust. § 59 zákona o miestnych daniach, oslobodené: nevýherné
hracie prístroje produkujúce hudbu umiestnené v reštauráciách a baroch.
8) Na účely daňového konania pri dani z nevýherných hracích automatov je daňovník
povinný viesť evidenciu obsahujúcu nasledujúce údaje o každom hracom prístroji:
a) výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja,
b) miesto prevádzky a
c) vznik daňovej povinnosti.
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Článok III.
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE
ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
§ 11
1) Poplatok sa platí za
a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom,
b) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,
c) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená
zodpovednosť výrobcov,
d) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho
odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a
e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu.
2) Ak zákon o miestnych daniach neustanovuje inak, poplatok platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území
obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej
časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny
porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem
lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná
plocha /ďalej len „nehnuteľnosť“/,
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa
na území obce na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na účel podnikania.
3) Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) tohto nariadenia v obci súčasne trvalý pobyt a
prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu.
Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) tohto nariadenia v obci trvalý pobyt alebo prechodný
pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie,
poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.
Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) tohto nariadenia v obci trvalý pobyt alebo prechodný
pobyt a súčasne je podľa odseku 2 písm. c) tohto nariadenia fyzickou osobou oprávnenou na
podnikanie a miestom podnikania je miesto jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a v
tomto mieste nemá zriadenú prevádzkareň, poplatok platí iba raz z dôvodu trvalého pobytu
alebo prechodného pobytu.
To neplatí, ak sa na poplatníka vzťahuje množstvový zber v príslušnej časti obce.
4) Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy
právneho stavu s poplatníkom podľa odseku 2 tohto nariadenia, ak na jeho základe :
a) užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to
určenom,
b) je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,
c) sa jej poskytuje sociálna služba v zariadení sociálnych služieb pobytovou formou,
d) užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo
iného obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju
užíva aj poplatník, alebo
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e) v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre
poplatníka práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri
tejto činnosti produkuje len komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady.
5) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí:
a) vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov
alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo
správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí,
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len
"platiteľ").
6) Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo
poplatník; za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
7) Ak viacero poplatníkov podľa odseku 2 písm. a) tohto nariadenia žije v spoločnej
domácnosti, plnenie povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba
prevziať jeden z nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
plní povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka
nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia
Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá
za iného plní povinnosti poplatníka, povinná oznámiť obci.
8) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2
tohto nariadenia, zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.
9) Sadzby poplatkov za odpad sú na celom území obce nasledovné:
a) sadzba poplatku je 0,0493 € za osobu a kalendárny deň,
b) sadzba poplatku pre množstvový zber je 0,014 € za jeden liter alebo jeden dm3
komunálnych odpadov.
c) Množstvový zber komunálneho odpadu je povinný pre poplatníkov, ktorí:
- vlastnia a užívajú zberné nádoby o objeme 1100 l,
- sú oprávnení užívať alebo užívajú nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel
podnikania,
- sú právnickými osobami, ktoré sú oprávnené užívať alebo užívajú nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
- prekročia povolený limit počtu zberných nádob na jednu domácnosť, a to nasledovne:
Veľkosť domácnosti

Limit objemu povoleného komunálneho odpadu v litroch

Maximálne 2 osoby

120 l (t.j. 1 x 120 l nádoba)

Maximálne 4 osoby

240 l (t.j. 2 x 120 l nádoba alebo 1 x 240 l nádoba)

Maximálne 6 osôb

360 l (t.j. 1 x 120 l a 1 x 240 l nádoba alebo 3 x 120 l nádoba)

Minimálne 7 osôb

480 l (t.j. 2 x 240 l nádoba)

d) Výška poplatku za množstvový zber sa určí ako súčin sadzby poplatku, objemu zbernej
nádoby a počtu vývozov za rok a zaokrúhli sa na euro centy nadol.
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Objem zbernej nádoby v litroch

Frekvencia vývozu

Výška poplatku v eur/rok

120 l

1 x za dva týždne

43,68

240 l

1 x za dva týždne

87,36

1100 l

1 x za dva týždne

400,04

e) Sadzba poplatku je pre poplatníka podľa §11 ods. 2 písm. a), b), c) tohto nariadenia
0,078 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín
10) Oznamovaciu povinnosť poplatníka určuje ust. § 80 zákona o miestnych daniach.
11) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej
povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a
a) uviesť svoje meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu
prechodného pobytu (ďalej len "identifikačné údaje"); v prípade určeného zástupcu
podľa § 12 odsek 7 tohto nariadenia aj identifikačné údaje za ostatných členov
domácnosti, a ak je poplatníkom osoba podľa odseku 2 písm. b) alebo c) tohto
nariadenia, názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo
miesto podnikania, identifikačné číslo (IČO),
b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 82 zákona o miestnych
daniach, predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
12) Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti
v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, keď
tieto nastali.
13) Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie, ktorým je
kalendárny rok. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia.
Ak poplatník preukáže, že využíva množstvový zber, obec poplatok nevyrubí rozhodnutím.
14) Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí
pomernú časť poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do
konca príslušného zdaňovacieho obdobia.
15) Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, obec vyrubí
poplatok rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi podľa odseku 13) a 14) a 15) § 11
tohto nariadenia.
16) Pri množstvovom zbere sa nevydáva platobný výmer. Poplatníci, u ktorých je zavedený
množstvový zber platia poplatok na základe písomného predpisu doručeného obcou.
Obec určuje, že tento poplatok môže platiteľ uhrádzať :
a) bankovým prevodom na účet obce,
číslo účtu 6601003001/5600, vedený v PRIMA BANKE Slovensko, a.s., pobočka
Pezinok
IBAN : SK57 5600 0000 0066 0100 3001,
b) poštovou poukážkou a
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c) v hotovosti v pokladni obecného úradu, pokiaľ je suma platby nižšia ako 300,00 eur.
17) Poplatok za drobný stavebný odpad poplatník uhrádza v hotovosti priamo správcovi dane
t.j. poverenému zamestnancovi obce.
Drobný stavebný odpad je definovaný v § 80 odst. 5 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Podkladom pre výpočet je množstvo odovzdaného drobného stavebného odpadu a sadzba
poplatku za tento odpad.
18) Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť
platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie
poplatku alebo jeho pomernej časti ustanovených v tomto nariadení.
19) Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú:
a) poplatníkovi sa vráti poplatok na základe oznámenia zániku poplatkovej povinnosti
v priebehu zdaňovacieho obdobia (napr. zrušenie trvalého pobytu resp. prechodného pobytu
v obci, zánik práva užívania nehnuteľnosti), nárok na vrátenie pomernej časti poplatku zaniká,
ak poplatník v zákonnej lehote 30 dní zánik poplatkovej povinnosti neoznámi,
b) poplatník nesmie byť dlžníkom obce.
20) Ak poplatník zapojený do množstvového zberu uhradil obci vyšší poplatok, ako bol
povinný uhradiť a preukáže to obci hodnoverným spôsobom, obec mu vráti vzniknutý rozdiel
do 60 dní od skončenia obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený.
21) Obec poplatok zníži o 50% alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže
splnenie podmienok na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku a predloží podklady,
ktoré obec určila týmto nariadení že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava
alebo sa nezdržiaval na území obce.
22) Akceptovateľnými dokladmi preukazujúcimi nárok na zníženie poplatku alebo odpustenie
poplatku sú:
- potvrdenie o štúdiu, študent študujúci v rámci SR, príp. ČR vo vzdialenosti do 60 km od
miesta svojho trvalého pobytu aj potvrdenie o ubytovaní v mieste štúdia,
- potvrdenie od zamestnávateľa (agentúry zamestnávania) o zamestnaní v danom
zdaňovacom období s miestom výkonu práce poplatníka mimo územia obce (pracovnú
zmluvu len vo výnimočných prípadoch a so súhlasom správcu dane), u zárobkovo činných
osôb s miestom výkonu práce vo vzdialenosti do 60 km od svojho trvalého pobytu aj
potvrdenie o ubytovaní v mieste výkonu práce,
- doklad o prechodnom pobyte súčasne s dokladom od zamestnávateľa (agentúry
zamestnávania) o zamestnaní v danom zdaňovacom období s miestom výkonu práce
poplatníka mimo územia obce (pracovnú zmluvu len vo výnimočných prípadoch a so
súhlasom správcu dane), u zárobkovo činných osôb s miestom výkonu práce vo vzdialenosti
do 60 km od svojho trvalého pobytu aj potvrdenie o ubytovaní v mieste výkonu práce
(poplatok bude odpustený na celé zdaňovacie obdobie),
- potvrdenie správcu bytov o platení poplatku v rámci platieb za byt v inej obci/meste,
v prípade vlastníctva bytu v inej obci/meste zálohový predpis z tohto bytu, kde sú uvedené
osoby, ktoré byt užívajú (poplatok bude odpustený na počet dní uvedených v doklade),

Strana 15 z 20

- potvrdenie o vyšetrovacej väzbe alebo o výkone trestu odňatia slobody a dobe jeho
trvania (poplatok bude odpustený na počet dní uvedených v doklade),
- potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb a dobe jeho trvania (poplatok
bude odpustený na počet dní uvedených v doklade),
- potvrdenie o umiestnení v reedukačnom zariadení alebo detskom domove a dobe jeho
trvania (poplatok bude odpustený na počet dní uvedených v doklade),
- potvrdenie o dlhodobej hospitalizácii v liečebni a o dobe jej trvania (poplatok bude
odpustený na počet dní uvedených v doklade),
- pracovné povolenie v zahraničí (poplatok bude odpustený na dobu platnosti pracovného
povolenia),
- povolenie k pobytu v zahraničí (poplatok bude odpustený na dobu platnosti povolenia k
pobytu),
- potvrdenie spoločenstva bytového domu (príp. OSBD alebo domového dôverníka)
v mieste trvalého pobytu poplatníka o tom, že sa poplatník zdržiava v zahraničí a o dobe jeho
pobytu v zahraničí (poplatok bude odpustený na počet dní uvedených v potvrdení),
Doklady nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka.
Iné doklady je možné akceptovať len so súhlasom správcu dane, a to len vo výnimočných
prípadoch. V prípade pochybností môže správca dane žiadať poplatníka o predloženie aj
iných dokladov a potvrdení.
V prípade, že poplatník predloží k žiadosti o zníženie alebo odpustenie poplatku doklady,
ktoré nie sú správcom dane akceptovateľné, správca dane poplatníkovi úľavu neposkytne,
prípadne poplatok neodpustí. Správca dane nie je povinný poplatníka vyzývať na doplnenie
takýchto dokladov.
V prípade, že nie je doklad v slovenskom alebo v českom jazyku, je potrebné
k dokladom predložiť aj ich preklad, ktorý nemusí byť úradne overený.
23) O zníženie alebo odpustenie poplatku možno požiadať do 31. januára bežného
zdaňovacieho obdobia. Ak si v zdaňovacom období poplatník nárok na zníženie alebo
odpustenie poplatku do 31. januára bežného zdaňovacieho obdobia podaním žiadosti a v tejto
lehote nepredloží príslušné potvrdenia podľa odseku 22) §11 tohto nariadenia nárok na
zníženie alebo odpustenie zaniká.
24) Posúdenie dôvodov pre zníženie či odpustenie poplatku je v kompetencii starostu obce.
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Článok IV.
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 12
Spoločné ustanovenia
1) Správu miestnych daní a poplatku vykonáva Obec Jablonec.
2) Postavenie povereného zamestnanca obce - správcu dane z nehnuteľnosti nemá hlavný
kontrolór obce Jablonec.
3) Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za
nevýherné hracie prístroje je daňovník povinný podať správcovi dane do 31. januára toho
zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo
niektorej z nich podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, ak odseky 4) a 5) § 12
tohto nariadenia neustanovujú inak.
4) Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty ak dani za
nevýherné hracie prístroje v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať
priznanie k tej dani, ku ktorej vznikla daňová povinnosť, najneskôr do 30 dní odo dňa
vzniku tejto daňovej povinnosti.
5) Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením
alebo dedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku
daňovej povinnosti.
6) Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné
automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa odseku 3) §12 tohto nariadenia a stane
sa vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom ďalšej nehnuteľnosti alebo dôjde
k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového
priestoru, alebo mu zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti, je
povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností správcovi dane v lehote podľa
odseku 3) §12 tohto nariadenia.
7) Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné
automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa odseku 3) §12 tohto nariadenia a
daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie
prístroje alebo niektorej z nich vznikne alebo zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, je
povinný podať čiastkové priznanie k tej dani, ku ktorej vznikne alebo zanikne daňová
povinnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.
8) Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo
dedením a už podal priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné
automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa odseku 3) §12 tohto nariadenia, je
povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní odo dňa vzniku daňovej
povinnosti správcovi dane.
9) V čiastkovom priznaní je daňovník povinný uviesť len zmeny oproti dovtedy podanému
priznaniu k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za
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nevýherné hracie prístroje vrátane čiastkového priznania k týmto daniam alebo niektorej z
nich.
10) Pred uplynutím lehoty na podanie priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani
za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich alebo
čiastkové priznanie k týmto daniam alebo niektorej z nich, môže daňovník podať opravné
priznanie. Na vyrubenie dane je rozhodujúce posledné podané opravné priznanie, pričom na
podané priznanie alebo čiastkové priznanie alebo predchádzajúce opravné priznanie sa
neprihliada.
11) Daňovník je povinný podať dodatočné priznanie, ak zistí, že v priznaní k dani z
nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie
prístroje alebo niektorej z nich alebo v čiastkovom priznaní k týmto daniam alebo niektorej z
nich neuviedol správne údaje na vyrubenie dane najneskôr do štyroch rokov od konca roka, v
ktorom vznikla povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za
predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo k niektorej z nich alebo
čiastkové priznanie k týmto daniam alebo niektorej z nich. Dodatočným priznaním
nemožno meniť účel využitia stavby.
12) Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve
viacerých osôb, priznanie, čiastkové priznanie, opravné priznanie alebo dodatočné priznanie
k dani z nehnuteľností podá každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.
Ak sa spoluvlastníci dohodnú, príslušné priznanie podá zástupca, ktorého dohodou určili
spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť vyznačí v príslušnom priznaní.
Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom
spoluvlastníctve manželov, príslušné priznanie podáva jeden z manželov.
13) Daňovník je povinný v príslušnom priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na
vyrubenie dane. Ak príslušné priznanie podáva zástupca, ktorého dohodou určili
spoluvlastníci, zníženie dane alebo oslobodenie od dane sa pri vyrubení dane zohľadní
tomu spoluvlastníkovi, ktorý spĺňa podmienku na zníženie dane alebo oslobodenie od
dane.
14) Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie
prístroje vyrubuje správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného
zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím, ak odseky 15), 16),
17) a 20) §12 tohto nariadenia neustanovujú inak.
15) Pri nadobudnutí nehnuteľností vydražením alebo dedením správca dane vyrubí
rozhodnutím pomernú časť dane z nehnuteľností vydražiteľovi alebo dedičovi, začínajúc
mesiacom, v ktorom vznikla daňová povinnosť, až do konca príslušného zdaňovacieho
obdobia. Ak správca dane nevyrubil daň vlastníkovi draženej nehnuteľnosti na príslušné
zdaňovacie obdobie podľa stavu k 1. januáru, vyrubí rozhodnutím pomernú časť dane z
nehnuteľností do konca mesiaca, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti. Ak
správca dane nevyrubil daň poručiteľovi dedenej nehnuteľnosti na príslušné zdaňovacie
obdobie podľa stavu k 1. januáru, vyrubí rozhodnutím pomernú časť dane z nehnuteľností
dedičovi začínajúc mesiacom, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, až do konca
príslušného zdaňovacieho obdobia.
16) Ak vznikne v priebehu zdaňovacieho obdobia daňová povinnosť k dani za psa, k dani za
predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje, správca dane vyrubí pomernú časť
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dane rozhodnutím, začínajúc mesiacom, v ktorom vznikla daňová povinnosť, až do konca
príslušného zdaňovacieho obdobia.
17) Ak správca dane nevyrubil daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné
hracie prístroje podľa §12 odseku 14) alebo odseku 15) tohto nariadenia a v priebehu
zdaňovacieho obdobia zanikla daňová povinnosť, správca dane vyrubí rozhodnutím pomernú
časť dane do zániku daňovej povinnosti podľa § 7 ods. 7), § 10 ods. 5), § 11 ods. 6) tohto
nariadenia.
18) Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň z nehnuteľností rozhodnutím
zástupcovi, ktorý podal príslušné priznanie, a pri bezpodielovom spoluvlastníctve manželov
tomu z manželov, ktorý podal príslušné priznanie.
19) Správca dane na základe dodatočného priznania a dodatočného čiastkového priznania
vyrubí rozhodnutím rozdiel dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty a
dane za nevýherné hracie prístroje na zdaňovacie obdobie, ktorého sa dodatočné priznanie
týka, a tiež na nasledujúce zdaňovacie obdobia, v ktorých boli daň z nehnuteľností, daň za
psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje vyrubená aj bez podania
priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za
nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich a čiastkového priznania k týmto daniam
alebo niektorej z nich, ak sa na nasledujúce zdaňovacie obdobia dodatočné priznanie
vzťahuje.
20) Ak daňovník podal dodatočné priznanie na zdaňovacie obdobie, na ktoré už podal
priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za
nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich a čiastkové priznanie k týmto daniam alebo
niektorej z nich, a daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za
nevýherné hracie prístroje ešte neboli vyrubené na základe podaného priznania k dani z
nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie
prístroje alebo niektorej z nich a čiastkového priznania k týmto daniam alebo niektorej z nich
na zdaňovacie obdobie, správca dane vyrubí daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné
automaty a daň za nevýherné hracie prístroje alebo niektorú z nich s prihliadnutím na
dodatočné priznanie.
21) Správca dane vráti pomernú časť dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné
automaty a dane za nevýherné hracie prístroje za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia,
za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane za psa, dane za
predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje zaniká, ak daňovník nepodá
čiastkové priznanie k týmto daniam alebo niektorej z nich najneskôr do 30 dní odo dňa
zániku daňovej povinnosti.
22) Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 3 eurá nebude vyrubovať a vyberať.
23) Ak dôjde počas zdaňovacieho obdobia k zániku daňovej povinnosti k dani z
nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie
prístroje alebo niektorej z nich - vydražením, správca dane vydá nové rozhodnutie, ktorým
vyrubí pomernú časť dane. Novým rozhodnutím sa pôvodné rozhodnutie alebo časť výroku
rozhodnutia zrušuje; proti novému rozhodnutiu alebo časti výroku rozhodnutia možno podať
odvolanie.
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24) Vyrubená daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje sú
splatné naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
25) Daňovník môže vyrubenú daň z nehnuteľností, ktorá bola rozhodnutím správcu dane
určená v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.

§ 13
Záverečné ustanovenia
1) Pokiaľ toto Všeobecne záväzné nariadenie neobsahuje osobitnú právnu úpravu daní,
poplatkov a konania, platia ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov a zákona NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie Obce Jablonec č. 3/2013 zo dňa 12.12.2013 o miestnych daniach a o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jablonec.
3) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
Obce Jablonec.
4) Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2016.

V Jablonci, dňa 1.12.2015

Slavomír Pocisk
starosta obce Jablonec

Strana 20 z 20

